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วันที่ 5 สิงหาคม 2563

การศึกษาพบว่ าเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID 19) มี 6 สายพันธุ์
การศึ ก ษาของนัก วิ จัย จาก University of Bologna
ประเทศอิ ตาลี แสดงให้เห็ นว่าเชื้ อ SARS-CoV-2
ซึ่ งเป็ นไวรั ส ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การแพร่ ระบาดของ
COVID-19 มี อ ย่ า งน้ อ ย 6 สายพัน ธุ์ แม้จ ะมี ก าร
กลายพันธุ์ แต่ไวรั สก็มีความผันแปรเล็กน้อย ซึ่ ง
เป็ นข่ า วดี ส าหรั บนักวิจัย ที่ ทางานเกี่ ยวกับวัคซี น
การศึ ก ษานี้ ท าได้ ค รอบคลุ ม มากที่ สุ ด ที่ เ คยมี
การศึ ก ษา เกี่ ย วกับ ล าดับ จี โ นมของเชื้ อ SARSCoV-2 ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์จีโนมของ coronavirus จานวน 48,635 จีโนม ที่แยกได้โดยนักวิจยั จากทัว่ ทุกมุมโลก
ปั จจุ บนั มี โคโรนาไวรั ส 6 สายพันธุ์ สายพันธุ์ด้ งั เดิ มคือสายพันธุ์ L ซึ่ งปรากฏในอู่ ฮนั่ ประเทศจี น ในเดื อน
ธันวาคม 2562 การกลายพันธุ์ครั้งแรก คือ สายพันธุ์ S ปรากฏตัวเมื่อเริ่ มต้นของปี 2563 และตั้งแต่กลางเดือนมกราคมปี
2563 สายพันธุ์ V และ G ก็ปรากฏตัว จนถึงสิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สายพันธุ์ G ซึ่ งเป็ นสายพันธุ์ที่แพร่ หลายที่สุด ได้
กลายพันธุ์เป็ นสายพันธุ์ GR และ GH
นักวิจยั ระบุวา่ สายพันธุ์ G และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง GR และ GH เป็ นสายพันธุ์ที่แพร่ หลายมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 74 ของลาดับยีนทั้งหมดที่ได้ทาการวิเคราะห์ สายพันธุ์น้ ี มีการกลายพันธุ์ 4 แบบ โดย 2 สายพันธุ์สามารถเปลี่ ยน
ลาดับของโปรตีน RNA polymerase และ Spike โปรตีนของไวรัสได้ ซึ่งลักษณะนี้อาจช่วยในการแพร่ กระจายของไวรัส
สายพันธุ์ G และ GR เป็ นสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดในยุโรปและอิตาลี ส่ วนสายพันธุ์ GH พบน้อย แทบจะไม่มีอยู่
ในอิตาลี ในขณะที่พบได้บ่อยในฝรั่งเศสและเยอรมนี ในอเมริ กาเหนื อสายพันธุ์ที่แพร่ หลายที่สุดคือ GH ในขณะที่ใน
อเมริ กาใต้สายพันธุ์ GR จะพบบ่อยกว่า ในเอเชียที่สายพันธุ์ L จากอู่ฮนั่ จะปรากฏในช่วงแรกของการแพร่ กระจาย แต่
การแพร่ กระจายของสายพันธุ์ G, GH และ GR กาลังเพิ่มขึ้น สายพันธุ์เหล่านี้ พบในเอเชียเมื่อต้นเดือนมีนาคม มากกว่า
หนึ่ งเดือนหลังจากแพร่ กระจายในยุโรป ทัว่ โลกสายพันธุ์ G, GH และ GR กาลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนสายพันธุ์ S
สามารถพบได้ในพื้นที่จากัดบางแห่งในสหรัฐอเมริ กาและสเปน และสายพันธุ์ L และ V กาลังค่อย ๆ หายไป
(ครับ แสดงให้เห็นว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง และสายพันธุ์เดิมก็จะสู ญหายไป)
อ่านเพิม่ เติมได้ที่ https://www.unibo.it/en/notice-board/the-six-strains-of-sars-cov-2
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นักวิจัยทาแผนที่ระบบ CRISPR ที่ใหญ่ ที่สุดและซับซ้ อนที่สุด
นั ก วิ จั ย จาก University of Copenhagen ได้ ท าแผนที่ แ ละ
วิ เ คราะห์ ร ะบบ CRISPR ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และซั บ ซ้ อ นที่ สุ ด
นักวิจัย ได้ศึ กษาความซับซ้อนของ Cmr-β ซึ่ งอยู่ในกลุ่ ม
ย่ อ ยที่ ซั บ ซ้ อ นของ CRISPR-Cas ประเภท III-B (III-B
CRISPR-Cas complexes) นั ก วิ จั ย เชื่ อ ว่ า ระบบนี้ อาจมี
ศั ก ยภาพที่ จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นชี ว การแพทย์ แ ละ
เทคโนโลยีชีวภาพ
การศึกษาครั้งใหม่น้ ี นักวิจยั ได้ศึกษาบทบาทของ Cmr ในระบบภูมิคุม้ กัน และเจาะลึกถึงกลไกที่อยู่เบื้องหลัง
การตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กันต่อ ไวรัสทาลายแบคทีเรี ย (phages) และวิธีการควบคุม "การค้นพบนี้ ทาร่ วมกับกลุ่ม
She ที่ ค ณะวิทยาศาสตร์ เน้นกลยุท ธ์ การป้ อ งกันที่ ห ลากหลายของความซั บซ้ อ นประเภท III (type III complexes)
นอกจากนี้ ยงั ระบุหน่วยย่อยที่เป็ นเอกลักษณ์ที่เรี ยกว่า Cmr7 ซึ่ งดูเหมือนว่าจะควบคุมกิจกรรมที่ซับซ้อน และเชื่อต่อไป
ว่า อาจป้องกันไวรัสที่ตา้ นโปรตีน CRISPR ได้” ซึ่งกล่าวโดย Nicholas Heelund Sofos ผูเ้ ขียนร่ วม
ระบบ Cmr ที่ นักวิจัยทาแผนที่ ไว้ในการศึกษานี้ สามารถกาจัด RNA และ DNA สายเดี่ ยวได้ แม้ว่าจะใช้การ
แก้ไขยีน เช่น CRISPR-Cas9 ได้ยากมาก ซึ่ งใหญ่และซับซ้อนเกินไป อย่างไรก็ตามในอนาคต อาจเป็ นกุญแจสาคัญใน
การทาความเข้าใจการตอบสนองทางภูมิคุม้ กันของแบคทีเรี ย และอาจมีประโยชน์ในการต่อสู ้กบั การดื้อยาปฏิชีวนะ
(ครั บ เป็ นงานวิจัยเชิ งลึ ก แต่ในอนาคตจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นเที ยบกับเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ปัจจุบนั )
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://news.ku.dk/all_news/2020/07/researchers-map-mechanisms-in-the-largest-crisprsystem/
EFSA เผยแพร่ ความเห็นทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ GM Oilseed Rape กรณี Ms8 x Rf3 x GT 73
คณะกรรมการความปลอดภัย ด้า นอาหารแห่ งยุโ รป (European
Food Safety Authority - EFSA) เกี่ ยวกั บ สิ่ งมี ชี วิ ต ดั ด แปลง
พัน ธุ ก รรม (GMO) ได้ อ อกแถลงการณ์ เ สริ มความเห็ น ทาง
วิทยาศาสตร์ ของ EFSA เกี่ ยวกับการยื่นขออนุ ญาตเพื่อ วางตลาด
เมล็ ด oilseed rape ที่ ถู ก ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม (GM) กรณี (event)
Ms8 × Rf3 × GT 73 และกรณี กลุ่มย่อย (subcombinations) อื่น ๆ ที่
ยังไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ GMO ได้ทาการประเมิน GM oilseed rape กรณี Ms8 × Rf3 × GT 73 และกรณี กลุ่ม
ย่อย Ms8 x GT 73 และ Rf3 x GT 73 ตามขอบเขตที่ กาหนดไว้ใน EFSA ‐ GMO ‐ NL ‐ 2009‐75 และไม่ได้อยู่ใ น
ตาแหน่ งที่ จะประเมิ นความปลอดภัย ของผลิ ตภัณฑ์ ที่ อุด มไปด้วยโปรตี น เช่ น โปรตี นเรพซี ด หรื อผลิ ต ภัณฑ์จาก
ธรรมชาติน้ ี ในการให้อาหารสัตว์ ตามคาสั่งของคณะกรรมาธิการยุโรป คณะกรรมการ GMO ได้ประเมินการศึกษาความ
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เป็ นพิษ 28 วันในหนู ที่ ได้รั บโปรตี น glyphosate oxidoreductase (GOX v247) เพื่อเสริ มข้อมู ลที่ เ กี่ ย วข้องกับการขอ
อนุญาตในการวางตลาด GM oilseed rape กรณี Ms8 × Rf3 × GT 73 และกลุ่มย่อย Ms8 x GT 73 และ Rf3 x GT 73 เพื่อ
ใช้เป็ นอาหารและอาหารสัตว์ การนาเข้าและการแปรรู ป ยกเว้นโปรตี นจากเมล็ดพืช ที่ ใช้เ ป็ นอาหาร การศึ กษาได้
ดาเนินการตาม OECD TG 407 และตามหลักการของห้องปฏิบตั ิการที่ดี ซึ่งไม่พบผลที่เป็ นภัยอัตรายในการศึกษา
โดยคานึ งถึงการประเมินก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับ EFSA ‐ GMO ‐ NL ‐ 2009‐75 และผลของการศึกษาความเป็ น
พิ ษ ใน 28 วัน คณะกรรมการ GMO ขึ้ นอยู่กับน้ า หนักของหลักฐาน สรุ ปว่า อาหารและอาหารสั ตว์ที่ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์จาก GM oilseed rape กรณี Ms8 x Rf3 x GT73 และกลุ่มย่อย Ms8 x GT73 และ Rf3 x GT73 มีความปลอดภัย
เทียบเท่ากับ oilseed rape ปกติ ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในแอปพลิเคชัน EFSA ‐ GMO ‐ NL ‐ 2009‐75
(ครับ ชี้ให้เห็นว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมมีความปลอดภัยเพื่อใช้เป็ นอาหาร อาหารสัตว์และการแปรรู ป)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6200
ประกาศ: การสั มมนาผ่ านเว็บ เรื่ อง ความท้ าทายในการสื่ อสารเกี่ยวกับเทคโนโลยียีน
ISAAA นาเสนอการสัมมนาผ่านเว็บครั้งต่อไปที่มีชื่อว่า ความท้าทาย
ในการสื่ อ สารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ยี น (Gene Technologies) ในการ
โพสต์ความจริ ง การโพสต์ในสิ่ งที่เชื่อถือได้ การโพสต์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
และการโพสต์ เ กี่ ย วกั บ COVID19) ซึ่ งจะน าเสนอโดย Dr. Craig
Cormick ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละผู ้เ ขี ย นจาก
ออสเตรเลี ย การสัมมนาทางเว็บครั้ งนี้ จัดโดย ISAAA AfriCenter ใน
วัน ที่ 7 สิ ง หาคม 2020 เวลา 12.00 น. GMT (บวก 7 จะเป็ นเวลาใน
ประเทศไทย) และดาเนิ นรายการโดย Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูป้ ระสานงานระดับโลกของ ISAAA การสัมมนานี้
จะกล่าวถึ งผลกระทบของข้อมู ลที่ ผิ ดและข้อมู ลที่ บิดเบื อน ต่อความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยียี นใน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและธุ รกิ จ การสัมมนาผ่านเว็บนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยขอให้ลงทะเบี ยนผ่าน Zoom
(https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wv-y--5iQXGe7eNwpASmyg)
(ครับ ท่านใดสนใจฟังสัมมนานี้ ติดตามได้ทาง Zoom)
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 5, 2020
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